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FELADATLAP 

1. Rövid vagy hosszú? Rövid vagy hosszú magánhangzóval, illetőleg mássalhangzóval írjuk a 
következő  szavakat? 

íZZé-porrá (z – zz) nedŰ (ü –ű ) aTTrakció (t – tt) meNYegz (ny – nny) 
bÚjócska (u – ú) beNNfeNtes (n – nn) szÍvesen (i – í) ciKcakk (k – kk) 

utOlér (o – ó) virágfÜzér (ü –ű ) íZig-vérig (z – zz) bUjkál (u – ú) 
Minden helyesen megoldott szó 1 pont. 12 pont 

2. Egybe, külön vagy kötőjellel? Alkoss szószerkezeteket vagy összetételeket a megadott 
szavakból! 

ki, be, szaladgál ki-be szaladgál 

konferencia, szervező , bizottság konferenciaszervező bizottság 

szürke, téli, kabátos, fiú szürke télikabátos fiú 

közgazdász, szakértő közgazdász szakértő 

lélegzet, vissza, fojtva lélegzet-visszafojtva 

közlekedés, meteorológiai, jelentés közlekedésmeteorológiai jelentés 

idegen, nyelv, tanfolyam idegennyelv-tanfolyam  

időjárás, előre, jelző, rendszer időjárás-előrejelző rendszer 

vörös, réz, huzal vörösréz huzal 

nem, törődöm, ember nemtörődöm ember 

Minden helyes megoldás 1 pont. 10 pont 

3. Mi kerül a pontok helyére: j vagy ly? Egészítsd ki a szavakat! 

szabJuk suLYkol gombLYuk taréJa 

fortéLY gomoLYog maJális rigóJa 

súJtás erkéLY héJa pikkeLY 

csermeLY suJtás öLYv zsindeLY 

rigoLYa báJos foJtogat moraJ 
Minden helyes megoldás 1 pont.  20 pont 



 

4. Melyik alak a helyes? A tippedet írd be az üres oszlopba! 

1 2 x Tipp 
szinpad színpad szimpad 2 
kisebb kissebb kisseb 1 
szólyatej szójately szójatej X 
hallgatózik halgatózik hallgatóddzik 1 
bűnhödik bűnhődik bünhődik 2 
irtat írttat írtat 1 
Madács Imre Madáts Imre Madách Imre X 
maddzag madzag madzzag 2 
súlykol sujkol sulykol X 
jácd játszd jádzd 2 
Batthyány Batthyányi Battyány 1 
higgyétek higyjétek hidjétek 1 
Follyanak fojjanak folyjanak X 
náccukor nádcukor nátcukor 2 

14 pont 

5. Írd le a tulajdonnévből az -i, -s vagy a -beli képzővel alkotott melléknévi alakulatot! 
 

Nemzeti Színház nemzeti színházi / színházbeli 

Kárpátia étterem Kárpátia éttermi / étterembeli 

Gyergyói Kisújság Gyergyói Kisújság-beli 

Grammy-díj Grammy-díjas  

 

Erzsébet híd Erzsébet hídi 

Kárpátikum Alapítvány  Kárpátikum alapítványi 

New York New York-i 

Minden helyes megoldás 1 pont.  7 pont 

6. Mindegyik oszlopban egy hibás alak található. Húzd át, majd írd le helyesen a kipontozott 
részre!  
 
higyje Madáchcsal allegro Mikszáth Kálmán-os 
nőjön Tallinn-nál diktatórikus voltaire-izmus 
lőtök a Bathyányak  allegórikus tel-avivi 
kezdd el  Oslóban metaforikus hawai 

HIGGYE A BATTHYÁNYAK  ALLEGORIKUS HAWAII 

Minden helyes kiválasztás 1 pont, minden helyesen leírt forma újabb 1 pont.  8 pont 



 

 

 

7.  

 -val, -vel -i 

Raffaello Raffaellóval raffaellói 

Neumann Neumann-nal neumanni 

Ady Endre Ady Endrével Ady Endre-i 

Chicago Chicagóval chicagói 

Diderot Diderot-val Diderot-i 

 Minden helyesen leírt alak 1 pontot ér. 10 pont 

8. Alkoss földrajzi neveket az alábbi szóelemekből, és írd le a nevek -i képzős származékait 
is! 
 
DÉL, AFRIKAI, KÖZTÁRSASÁG Dél-afrikai Köztársaság, dél-afrikai köztársasági 

VOLGA, DON, CSATORNA Volga–Don-csatorna    Volga–Don-csatornai 

SZENT, ANNA, TÓ Szent Anna-tó         Szent Anna-tói  ~  Szent 
Anna-tavi 

 

VOLGA, KÁMA, VIDÉKE Volga−Káma vidéke, Volga−Káma vidéki 

DEÁK, FERENC, TÉR Deák Ferenc tér, Deák Ferenc téri 

Minden helyesen leírt alak 1 pontot ér. (A nagykötőjel a kiskötőjelnél hosszabb legyen!)  
10 pont 

 
9. Írd le betűvel a következő számokat! 
4 000 007 négymillió-hét 

2 001 504 kétmillió-ezer-ötszáznégy 

1982  ezerkilencszáznyolcvankettő 
Minden helyesen leírt alak 1 pontot ér. 3 pont 

10.  Illessze össze a következő szavakat ikerpárjukkal, és írja le őket helyesen! 

icike-picike,   perpatvar,   zegzugát,  hébe-hóba,  búskomor 

Minden helyesen leírt alak 1 pontot ér. 5 pont 



11. Évszázadokon át a könyvkészítők (3) kézzel, betűről betűre (2), éjjel-nappal 

(2) rótták (1) a sorokat. Effajta (1) módszerrel még az írnokok (1) szüntelen (1) 

együttműködése (2) ellenére is csak nagyon csekély számú (2) könyv 

születhetett.  
A számok a szerkezetben vagy a szóban levő hibák számát jelzik. Minden helyes javítás 1 

pont. Téves javítás -1 pont. 15 pont 

12. Mit jelentenek a következő szópárok egyes tagjai? Foglald mindegyiket 1-1 mondatba! 

sújt – súlyt ’üt’ – ’nehezék’, ’valaminek a tömege’ 

csukja – csukly a’zárja (az ajtót) – ’a kabát fejre tehető része’   
fojt – folyt’torkot szorít’ – a folyik ige  kijelentő mód, múlt idő, E/3, általános ragozás 

fogja – foglya ’kezében tartja’ – rabja’ 

Helyes jelentés megadása 1-1pont. Mondatba foglalás 1-1- pont. Összesen 16 pont 

13. Mit fejez ki egybe, mit külön? Alkosd meg a párokat, majd add meg a jelentésüket! 

síkraszáll: ’harcol vkiért, vmiért’ síkra száll ’egyenes felületre (száll)’  

ágrólszakadt :  ’szegény’, ’gondozatlan’ ágról szakadt ’ágtól elvált (gyümölcs)’ 

kutya futtában: ’gyorsan’, kutya futtában ’kutya futás közben’ 

nemdohányzó: nemdohányzó ’füstmentes hely’ nem dohányzó ’nem cigarettázó (ember)’’ 

jólesik: ’kellemes érzéssel tölt le’ jól esik ’zuhog (az eső)’ 

A párok helyes megalkotása 2-2 pont. A párok jelentésmegadása is 2-2 pont. Összesen 20 p.  

 

Feladatlap: 150 pont 
Tollbamondás 50 pont 
Összesen 200 pont 


